
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Karlovac, 30. siječanj 2015.

Z    A    P    I    S    N    I    K
sa  9. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 

održane dana  30. siječanj 2015. s početkom u 15,15 sati u prostorijama Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže 
slijedeći 

              D  N  E  V  N  I      R  E  D

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice  Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu 
u kući Karlovac.

2. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za      
razdoblje siječanj – prosinac 2014.

3. Donošenje Pravilnika o radu. 
       
4. Donošenje Prijedloga Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

5. Izvješće o zaključenju Dodatka Ugovoru za pružanje zdravstvene njege i           
fizikalne terapije u kući za razdoblje siječanj – ožujak 2015., sa Hrvatskim zavodom 
za zdravstveno osiguranje i Ugovora sa Gradom Karlovac.

 6. Raznoliko.

Odluke:

                     Točka 1.
            
Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Karlovac, bez primjedbi.

                                                         Točka 2.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 
razdoblje siječanj – prosinac 2014., koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio 
arhivskog zapisnika.

                                                         Točka 3.



1. Donosi se Prijedlog Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se 
nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.
2. Prijedlog Statuta upućuje se Karlovačkoj županiji radi davanja suglasnosti.

                                                         Točka 4.
Donosi se Pravilnik o radu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u 
privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

                            Točka 5.
Ravnateljica Ustanove podnijela je Upravnom vijeću izvješće o zaključenju Dodatka 
Ugovoru za pružanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za razdoblje siječanj – 
ožujak 2015., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ugovora o pružanju 
zdrastvene njege u okviru Socijalnog programa sa Gradom Karlovac. 

                            Točka 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
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